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D. 24. februar 2009 blev der sendt en ansøgning til Det grønne Råd,
Aalborg Kommune, om kr. 700.000 i støtte fra Lokale Grønne Partnerskaber.
Det Grønne Råd er et dialogforum vedr. kommunens administration
og planlægning indenfor natur, miljø og friluftsliv.
Det grønne Råd består af følgende:
Formand: Rådmand for Teknik– og Miljøudvalget Mariann Nørgaard
Medlemmer: Danmarks Naturfredningsforening - Friluftsrådet - Danmarks Sportsfiskerforbund - Danmarks Jægerforbund - Dansk Ornitologisk Forening - Landsbrugsorganisationerne - Dansk Skovforening - Skov– og Naturstyrelsen, Himmerland - Aalborg Seniorsport
- Danske Handicaporganisationer - Sundhed og Bæredygtig Udvikling - Teknik– og Miljøforvaltningen, Miljø - Teknik– og Miljøforvaltningen, Park & Natur
Aalborg Kommunes Grønne Råd indstiller ansøgningen til støtte hos
Lokale Grønne Partnerskaber, som er en aftale mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet
og Miljøministeriet om støtte af lokale projekter omkring naturbeskyttelse og friluftstilbud. Miljøministeriet stiller årligt 10-15 mill. kr.
til rådighed for projekter, som kommunen har mulighed for at medfinansiere, ligesom projekterne tillige kan søge om Tips– og Lottomidler gennem Friluftsrådet.
Vokslev Samråd er blevet informeret om, at projektet fik stort bifald
på Det grønne Råds sidste møde. Dansk Ornitologisk Forening havde
dog gjort opmærksom på, at der yngler stor hornugle i området.
Stiforløbet vil derfor blive udformet således, at redepladserne respekteres bedst muligt.
Behandlingstiden på ansøgningen andrager sandsynligvis 3-4 måneder.
Der er yderligere ansøgt om Tips– og Lottomidler kr. 300.000 hos
Friluftsrådet. Her er behandlingstiden sandsynligvis nogenlunde den
samme.
Endvidere er Aage V. Jensens Fonde søgt om støtte. Denne ansøgning er åben dvs. der er ikke anført et bestemt beløb. Ikke alle kender Aage V. Jensens Fonde, selvom de ejer bl.a. det meste af Lille
Vildmose, Vejlerne og meget mere. Det er en meget stor fond, og så
er der det specielle, at Aage Villiam Jensen blev født d. 17. nov.
1911 sydøst for landsbyen Vokslev ved Nibe, hvor forældrene drev

Onsdag d. 22. april 2009 kl.19.00

I et tæt samarbejde og med Aalborg Kommune, Sundhed og Bæredygtig Udvikling som tovholder, søges der nu om midler til etablering af Kultur– og Naturstien.

HUSK ekstraordinære generalforsamling i

Vokslev Kultur- og Natursti

i fællesrummet på Friskolen. Der serveres kaffe, te og kage.

Nyhedsbrevet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december.

Huul Møllelaug
Hvis man ønsker
at støtte restaureringsarbejdet,
optages gerne
nye medlemmer
på
Huulmolle
@VokslevNet.d
Nyhedsbrevet modtager gerne indlæg på
post@VokslevNet.dk
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et husmandssted indtil de flyttede til Vejgaard i 1919. I 1960’erne blev Aage V. Jensen en af
Danmarks førende bygherrer. Han stod bl.a. bag opførelsen af hotelkæden Hvide Hus. Aage
V. Jensen en beskeden mand, men var ud over dette også meget optaget af natur og dens
vilde dyr og fugle, hvorfor hans fonde har til formål at støtte naturprojekter mm.
Når man søger forskellige steder, så er det ikke bare lige at skifte navn og adresse foroven
på ansøgningen. De forskellige fonde eller råd har forskellige ansøgningsskemaer, som skal
udfyldes meget omhyggeligt, og hver fond eller råd lægger vægt på forskellige ting, hvorfor
ansøgningen specifikt skal udformes, således at specielt disse ting fremhæves og beskrives.
Endvidere har de forskellige fonde og råd meget forskellige ønsker om hvilke dokumenter,
der skal medsendes.
Den uberørte Tofte Mose i Lille Vildmose
ejes af Aage V. Jensens Fonde

Faunapassage ved Huul Mølle
Som mange sikkert allerede har set, har Aalborg Kommune, Vandmiljøafdelingen offentliggjort et projekt vedr. en ny faunapassage forbi opdæmningen ved Huul Mølle i dagspressen.
Projektet har inden offentliggørelsen været i forhøring ved DTU Aqua (tidligere Dansk Fiskerikontrol), Nordjylland Historiske Museum, Sammenslutningen af Lystfiskerforeninger ved Binderup Å (SLB), de berørte lodsejere og Aalborg Kommune, Park & Natur. Indkomne kommentarer fra disse parter er allerede indarbejdet i det offentliggjorte projektforslag.
Høringsperioden er 4 uger og indsigelsesfristen udløber d. 8. april 2009.
I forhold til det projektforslag, som blev vist her i Nyhedsbrevet i juni 2008, er projektet blevet ændret en lille smule. Det nye stryg bliver ikke udført, som et dykket vandløb under den
nordvestlige del af mølledammen, da DTU Aqua og SLB er i tvivl om fiskene tør bruge et neddykket vandløb. I stedet for kortes der lidt af mølledammen, således der kan udføres et
åbent stryg hele vejen. På www.VokslevNet.dk kan det reviderede projekt læses i sin helhed.
Efter høringsfasen og vurdering af indkomne indsigelser er det Vandmiljøafdelingen selv, der
godkender projektet.
Hele mølledammen og den nye faunapassage ligger i et naturbeskyttelsesområde, hvorfor
projektet også skal have en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Da det er Aalborg Kommune, Park & Natur, der skal give dispensationen, har projektet har været drøftet med dem
inden offentliggørelsen. Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven kan først gives efter en klagefrist, så hele godkendelsesproceduren vil sandsynligvis først være overstået omkring d. 1.
september 2009.
Vandmiljøafdelingen håber på, at projektet kan udføres i den vandfattige periode marts - maj
2010. For at faunapassagen kan gennemføres er det en absolut betingelse, at oprensningen
af mølledammen kan udføres samtidig med. Det kan derfor blive nødvendigt at opdele Kultur– og Naturstien i to etaper, da vi vist skal være mere end heldige, for at kunne få den
samlede finansiering på lidt over 2 millioner på plads inden starten af 2010.
Endvidere er det også en betingelse, at Vandmiljøafdelingen har skaffet de nødvendige midler
til etableringen af faunapassagen. Finansieringen af selve Faunapassagen står Vandmiljøafdelingen nemlig selv for, men efter hvad Nyhedsbrevet erfarer, så er Vandmiljøafdelingen dog
meget positiv omkring dette.
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Fastelavn 2009
65 - 70 personer deltog i den årlige slåen
katten af tønden i
Forsamlingshuset.
Der var mange fine og
meget
iderige
udklædninger, og som
sædvanligt højt humør under hele arrangementet.
I tønderne var der flødekarameller, som til
slut blev jagtet over
det meste af gulvet.
Børnene spiste boller
på snor, mens forældrene
kastede
sig
over bollerne på kaffebordene i stedet.

Er det slut med sommerfest og julemarked?
D. 11. marts 2009 havde Støtteforeningen for Vokslev Friskole generalforsamling.
Desværre var fremmødet så skuffende, at man helt måtte opgive at få valgt en fuldtallig bestyrelse.
Støtteforeningen har derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 22. april 2009,
hvor de eneste punkter på dagsordenen er valg af 4 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye
suppleanter. Kan dette ikke lade sig gøre, vil en nedlæggelse af Støtteforeningen desværre
være eneste tilbageværende mulighed. Hvorfor dette punkt også er sat på dagsordenen.
Den nuværende bestyrelse har lidt svært ved at forstå den beklemte situation, da der faktisk
har været mange frivillige, der har hjulpet med til både sommerfest og julemarked. Opbakningen fra hele byen har ligeledes været stor, og indtrykket har været at alle hygger sig ved
de to arrangementer, og at mange nødigt vil undvære dem.
Det skal dog samtidig siges, at mange af skolens forældre har lagt en utroligt arbejdsindsats
i først etablering af børnehaven og nu i etablering af den nye skolebygning. Hvis man derfor
føler, at man for en stund har opbrugt sin ”frivillighedskvote”, er dette bestemt forståeligt.
Hele den nuværende bestyrelse fortæller at bestyrelsesarbejdet er hyggeligt og spændende,
ligesom man lærer mange dejlige mennesker at kende. De fire afgående bestyrelsesmedlemmer trækker sig af flere forskellige grunde, men vil fremover være at finde blandt de frivillige
ved kommende arrangementer.
Støtteforeningens overskud ved de to arrangementer, samt indtægter fra kontingenter betød
et overskud på ca. kr. 40.000 i 2008. For Friskolen vil det være svært at skulle undvære den
økonomiske støtte i fremtiden, og det kan vel heller ikke udelukkes, at det på en eller anden
måde vil få indflydelse på undervisningen eller støtten til de store elevers udlandsrejse.
For Vokslev By vil det være en katastrofe at skulle undvære sommerfesten og julemarkedet,
som stadigvæk er traditioner byen kan samles omkring. Derfor håber Samrådet inderligt, at
der stadigvæk kan findes nogle friske personer, som vil give et nap omkring Støtteforeningens virke for Friskolen og for Vokslev by.
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Flere busruter til Vokslev?
Samrådet er blevet opfordret til at arbejde for flere buslinier gennem Vokslev evt. i samarbejde med LAK, Landsbyerne i Aalborg Kommune. I sidste nummer af Nyhedsbrevet udbad vi
os derfor tilkendegivelser på, om der var et øget behov, og hvornår behovet var størst.
Ikke en eneste har kontaktet Samrådet omkring flere buslinier, hvorfor Samrådet har valgt
ikke at forfølge sagen yderligere.

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

tlf. 98 35 17 03
presning af rundballer
minibig & bigballer
wrapballer samt skårlægning

Automester Sørensen
v/Torben Sørensen
Jacob Petersens Vej 5
9240 Nibe
Tlf.: 98 35 00 99 Mobil: 20 91 12 02

Vokslev Sparekasse
Hobrovej 63, Vokslev - 9240 Nibe
Tlf. 98 35 03 20
www.vokslevsparekasse.dk
Kastetvej 21a - 9000 Aalborg
Tlf. 96 31 71 11 - www.kaai.dk

Hobrovej 61
Telefon :
Telefax :
Internet:
E-mail:

9240 Nibe
98 35 17 29
98 35 17 25
www.vokslev.dk
info@vokslev.dk

Åbningstid hver mandag kl. 1300 - 1500
Første mandag i måneden kl. 1300 - 1700

telf.: 98 35 59 10 - mobil: 51 32 53 10

